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Ikke uden Beundring kan vel nogen lærd, ej engang

en indfodt Islandsk Oldforsker, læse Hr* Professor Hr.

P. E. Mullers Saga-Bibliotbek; denne Beundring maa'
*

nødvendig strække sig til Mandens dybe Kundskaber om
Sprogets og Smagens Genius til forskjellige Tider

,
og

lians sunde kritiske Valg, saavel i den ene som anden

Henseende, ligesom og hans udbredte Lærdom, der saa

ofte fremlyser, og allermest er det at beundre, at ban

synes at være den forste , der liar banet Vej lieri, efter

en nye og forstandig Plan, fremfor alle Andre, som

havde givet/ sig af med dette Ærane. Ikke desto mindre

forekommer hans Kritik mig paa sine Stæder vel stræng,

og falder det mig ind at fremsætte folgende Anmærknin-

ger over enkelte Omstændigheder derved, om de maa-

skee kunde værdiges Mandens egen nojere Eftertanke,

forsaavidt som de ikke ganske ere overeensstemmende

med hans Meninger. At de blive korte folger af sig

selv, deels fordi her ikke tænkes paa nogen egentligKri-

tik, og deels fordi min Skrivemaade er saaledes, ligesom

min Tid og Lejlighed heller ikke tillade andet, hvorfor

jeg ikke belaver mig paa nogen Fortsættelse deraf, om
de saa skulde falde igjennem; ligesom og at jeg ingen

Subsidier harHil at indlade mig i lærde Stridigheder, og

maa bygge Alt eller dog det Meste paa Hukommelse og

Dommekraft.

Af de tvende Dele af Saga- BibliotheJcet jeg har

seet, indeholder den forsle en Udsigt over de Is-

landske Sagaer som liavo tildraget sig i Landet *,

disses Ordning, Kritiken over dem og deres indvortes
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Kjeudemærkers Bestemmelse, er del. som især maa bc-

undres ved dette Værk* Man læggo Mærke til den 9de

Side i Indledningen, Iivor der tales om Aarstagernc, hvor-

for en egentlig heroiskTidsaldersIiistoric blot kunde udar-

beides i Island, og man maa tilstade, at neppe noget hel-

digero eller skarpsindigere kan siges herom. I Bemærk-
ningerne om Sagaernes Ægthed* fra Side 15 til 53, frem-

lyser allevegne samme Skarpsind og grundige Knud-.

V skal), saa at det neppe er muligt at et om Nordens Historie

Grundstof saa oplyst Hoved kan tage feil af nogen

Lelydelig Sandhed. Her er da ikke at vente af mig

nogen vigtig Indsigelse, hvor saa perfeet en Kritik har

Stæd. Det forste jeg kunde bemærke er at Nyula

Side 61 troes at være forfattet af Sæmund Irode, og

derfor anfores rimelige Grunde, hvilket dog synes at

være imod Sagaens egne Ord : ’Tra Valgard nedstammer x

Kolbein .unge” da denne ikke var fodt forend en lieel

Menneskealder .efter Sæmuud frodes Levetid. Her kunde

Bibliotliekforfattercn have Ret, ifald saa var, at Sæmund

frode havde forst forfattet Sagaen, men hans Sonneson

Sæmuud Jonson, der oplevede Kolbcins Tid, og ligele-

des var en lærd og viis Mand, havde fuldfort den siden

efter og lagt dette til. Til Finboges Sagas historiske

Troværdighed synes mig Side 286 og derefter at være

sat vel megen Tillid. I Anledning af Thorlak dei* hel-

lige, er det Feil som siges Side 314, at afdode Justits-

raad Tliorlacius nedstammede fra Thorgils Orraheen

igjennem ham, da bemeldte hellige Thorlak ingen Boru

havde, og Thorlaciiis-Stammeil har sit Tilnavn af cn

sildigere. Biskop, Thorlak Skulesen, derdodeAar 1655.

Man veed og at Armans Saga er udarbejdet af en ældre

Fabel, efter’.Aar.'1700,- øf Einar Ejol vsen. Andet er der

ikke at 'sige om det tøf hele Bind, 'uden at bifalde i et og

alt den ovrige ypperlige Kritik der, findes i samme.

* 9 I
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I Henseende til det andet Bind er jeg tildeels
• $

ikke fuldkommen af eens Tankermed Forfatteren, uden

derfor at paastaae at mine ere rettere, tlii at domme
v

t

derom, overlader jeg til Lans egen ' og andre oldkyndige

Mænds videre Eftertanke. For at udvikle dette noget,

maa jeg gjore stor Forskjcl paa Sagaerne, og omhandle

liver for sig.

De almindelige Bemærkninger om Skilletegnene

imellem mytliiske og romantiske Sagaer, og deres Paa-

lidelighed, ere paa sin Maade ligesaa sunde og fuld-
• * I

stændige, som Line om de Islandske Sagaer, og forsaa-

vidt opkojede over mine Anmærkninger
;
kuns visse An-

vendelser deraf kunde mueligen blive usikkre, skjdndt

saadanne, Som jeg ikke kan opgive, uden forsaavidt

som kunde mode i den individuelle Kritik over Sagaerne.

Fuldkommen Lar Forfatteren bevist de Nordiske Skal--

desanges Ælde, saa at intet kan Laves derimod
;
og det

synes mig , at naar ban sætter de fleste Eddiske Sanges

Oprindelse til 9de og 8de Seculum og for, kan det mere

ansees for yderlig Varsomhed, end at han gjor dem

gamle nok. Thi naar man forst veed dette med Vished,

og tillige med al Rimelighed at de ikke ere alle digtede

til samme Tid; nogle bære ogsaa Præg af et langt æl-

dre Sprog og Talemaader, end Bjarkemaal
,

hvilket

man dog troer at være fra 6te Aarhundrede, —• saa fol-

ger deraf at disse, £ Ex. Voluspå,
Hapamål, Hraj-

nagaldur og flere, maae stige mange Secler hoiere

op i Tiden, og jeg troer at de færreste af disse Qvad

vi liave ere udarbeidede efter andre ældre
;

thi de saa-

kaldte gamle Volsungaqvad robe en ældre Poesie, end

fra det 8de eller 9de Aarhundrede; den Omstændighed,

at de kaldes de gamle, synes og at vise at de ere de

forste af sit Slags; saaledes kaldes Ilamdismaaal htn

fornu , som dog, uaar de fortælle om Ilamder, sige i

Begyndelsen, at det er længe siden, og tale dog formo-

A 2
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dcutlig om en Tildragelse af 4de eller 5te Aarhundrede,

synes altsaa ikke at forudsætte andre Qvad af samme
\

Indhold for sig, og det samme kan siges om flere Volr-
/

sungadigte. •

fotsimga - Sagas og de dermed sammenknyt-

tede Mytbers og Traditioners Kritik, har Forfatteren,

med slig Sammenligning, Læsning og Dømmekraft ud-

arbeidet, at det langt overgase* mine Kundskaber at

sige noget derom. Men dette troer jeg, at hvor gammelt

Sagnet end er, som fra Asien af kunde være forplantet ved

tvende nærbeslægtede Nationer, og tildeels anvendt pan,

og blandet med Sagnet.om Volsiuigcrnc, at der dog have

levet i Tydskland, nær ved Norden, og havt noje Ora-

gjængelse med Nordens Folk, i det 4de og 5te Aarlmn-

dfede, en VoIsung, Sigmund og Sigurd, og at Atter en

Atle og hans Hunner have havt Bckjendtskab med dem,
9 1 •

n^eil ikke med Nordens Folk ;
.men at udfore dette, over-

gaser langt min Hensigt og Lejlighed. Jeg bar ellers

troet, at det saakaldte Hunaland, som Volsung og Sig-

mund beherskede, og andre Stæder kaldes Frackland,

har hverken havt det ene eller det andet Navn i deres

Tid, men er sildigere hlcven kaldet saaledcs, efter at

være blevet det nordligste Land, Hunnerne i 5te Seculs

erobrede, og at i de sildigere Tider alle saadanne Lande

ere ved Hunnernes Navnkundighed, blcvne kaldte Hu-
naland, norden for hvilke Gothiske Nationer have

boet, og at Volsungerues Hunaland eller Frachland,

erobret at Sige, egentlig har været Franken, hvilket

Navn dot forst fik efterat være indtaget at Frankerne*

Kan det ellers bevises, at Hunnerne nogensinde have

besiddet Vestpkalen lige til Ost-Frisland, eller der nær

til, passer Sagen endnu bedre, thi saa forstaaer man forst,

hvorfor Lyngve kunde lande ved Hunaland, og den

Hanske Konge siden efter; hvorledes Signnnid i Tydske'

Qvad er blevcn til Konge i Nederlandene; og hvorledes



Sigurd kan seile derhen fra Danmark, og lande osten

for Frisland. — Atle$ Hunaland synes derimod at være

det rettere og ostligere JJmmiske Rige
; dog overlader

jeg denne Gisning ganske til Andres Rettelse, som liave

bedre Leiliglied til at nndersoge Sligt,
^

og bedre Kund-
skab i den gamle Geogråphie.

Fundinn tforégr* Her er det forst at mig synes,

uagtet det meget, Forfatteren af Saga-Bibliotheket har

for sig i sine kritiske Gisninger,' at lians Varsomhed i

at antage Noget, som historisk, gaaer vel vidt. Vel

tilstaaer jeg, at det var umuligt for Samlerne af disse Ef-

terretninger, efter at saa lang en Tid var fo riolien,' at

liave nogen fuldkommen Vished , om slige ældgamle

Stammers rette Sammenhæng og Begivenheder, men’ dog

ere Sagnene ældgamle, hvilket Forfatteren siger og be-
t * •

viser, Side 435, og der kunde vel liave været adskillige

ældgamle Qvad og Viser til, som bekræftede dem. Neppe
havde de ellers kundet opbevares, hvilket den endnu

tilværende Hyhdlas Sang synes at give ct Exempel paa.

Om Fornjols personlige Tilværelse bliver der, i Anled-

ning af det som anfSres, i det mi/id‘ste en Uvished, men

afen ældgammel Fyrste bar havt Somier, som han op-

kaldte efter Jotunernes Guddomme, og siden ved deres

Styrke og Voldsomhed have givet Anledning til at Efter-

slægten forvexlcde dem med Elementerne selv, er vel
.

1 - i"*.*'
ikke umuligt. At der i- denne Stamme som synes at

have regjeret i Finland, det siden er blevet til Brug, at

Prindsernc bleve opkaldte efter samme Slags Naturpbæ-

110mener, er lige.saa muligt, og synes at bekræftes, ej

allcne ved SnorrcsVidnesbyrd i Inglingatal
,
da en Koiige,

som havde Krig med den Svenske Regent Agne i tredic
. / • 4

Seculum, kaldes Loge, lians Son Froste
,
og lians Datter,

en virkelig existerénde Person, Shjalf, ja fqrlicn, i Van-

landes Historie, fortælles om Kong Snær den gamle N

og lians Datter Drija
,
som ovcniiaadé vel stemmer o\ er-



6

cens med den angivne Fornjots, lians Oldefaders, samt

ligeledes Sonnesonnen Nors, Tidsalder, naar efter den

almindelige Sætning, dennes Levetid indfalder tidlig i

det andet Aarliundrede
;
men ogsaa af det, at i sildigere

Tider, ere Fornjotungernes Navne bievne til alminde-

lige Menneskenavne i Norden, som udentvivl skrive sig

fra meget gammel Tid. Saaledes taler Saxo om en

Kong Snio,
.
(eller SnærJ og Kåre eller Kår samt Froste

ere Navne Adskillige liave baaret; det Forste er endnu

brugeligt i Island. Man beliover just ikke at troe, at

Nor bar givet Norge sit Navn; dog kunde dette være,

uden at derfor Angul, Francus og Scotus (Personer In-

gen kan sige noget om) Lave givet andre Lande deres

Navne
;
ej keller troer jeg, at Navnet Gor er det mind-

ste beslægtet med det Islandske Ord af lige Lyd; Nav-

net er desuden-'egentlig Gorr9
og er ikke af den Islandske

Mundart, livilket og kan siges om Goe. Jeg mener

fremdeles, at Thorri (porrij ikke har sin Oprindelse

af thverra (]werra), thi hvor porri nu, og saalænge man
kjender til Sproget, bruges om Ting og ikke Personer,

bemærker det altid Kraften eller den sto’rste Styrke af

det Omtalte, f. Ex. ^>orri manna , Mængden af Folket;

saaledes er porri vetrar Vinterens Styrke, thi denne

imminueres ingenlunde i Island og de nordlige Lande,

fra medio Januari til samme Tid i Februari, men be-

gynder da i sin storste Kraft. Forligesaa usikker an-

seer jeg Etymologien af Gøe-Maaned
;

i det Mindste ikke

antageligere end don i Fortællingen, anforte Aarsag der-

til. Forfatteren udgiver dette ikke heller for andet*

end Formodniuger, og jeg tilstaaer, at saadanne Etymo-

logier vare antageligere end de af Personers Egennavne,

hvis man kunde ahsce dem for ret naturlige, men jeg

troer, at dette heppe er saa. At Brodrenc Nor og Gor,

og den Sidstes Sonncr, kunde have Navne, lydende ef-

ter hinanden, er vel besynderligt, men ikke umuligt
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Dc ældste Nordens Folk kunne maaske liave liavt 1Jon-

syn til Letheden al' at erindre Personer og Stammer læn-

gere derved
,
og desuden kunde Sprogets Simpellied hi-

drage dertil
\

det kan ogsaa bevises
, at i de ældre, men

dog historiske Tider, var det hyppigere end nu om-

stunder, at Brodrcs og Sodskendes Navne dannedes ef-

ter hinanden
,

enten i Lyd eller Mening , hvilket inaa

have reist sig af ældre Brug, og tillige været en natur-

lig Folge af den Selvdannelse af Navne de ældste Folk

liavde til Vane, Naar ogsaa disse Brodre, tillige med
210gie faae andre Personer undtages, forekommer dette

ikke saa almindelig. Hvad Gors Sonners Navne anga5er,

synes mig deres Betydning alt for sogt, og den kan li-

gesaa naturlig tage imod andre Fortolkninger ; desuden

ere Geitir
,

Belti?', Gylvi Navne, som virkelig liavc

vedblevet at være Egennavne for Personer.

Storre Vanskelighed synes det at have med Nors

og hans Folks Bedrifter, Dog maa man troe, at de have

været meget haardfore, og Norges Oplands Beboere

havde den Tid været saare faae; jeg tænker ogsaa at

Gor liar kunnet skaffe sig i den botniske Bugt saadan

en Flode, i de saa skovrige Tider og Lande, som mange

norske Kystbeboere i 5te og 6te Aarkundrede
;
mere

behovede lian ej for at folge Kysterne, og erobre de

formodentlig for det meste ubeboede Oer vesten for

Norge, samt maaske de aller værgelbseste Kyster, hvilke

raae Folk, soin tillige vare uberedte til Fiendtliglieder,

havde i Besiddelse. Disse Brodre kunde saaledes have

deelt Landet (skjont maaske ikke licelt) og deres Efter-

kommere, saavel som andre Indenlandske , kunde dog,

i den nødvendig lange Tid til Harald Haarfager , atter

have deelt det i næsten utallige mindre Dele. Man veed

og at Harald regjerede over hele Norge til den anden

^Eredjedecl af 10de Aarkundrede
,

og 60 Aar efter var

9|c Landet igjen delt imellem mange Herrer, samt
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havde, om Olaf Tryggesen ej da var kommen, om an-

dre 60 været delt imellem utallige. Hvad Folkestamme

disse Brodre have .an fort, er rigtignok det vanskeligste '

at forklare sig
;

jeg troer snarest at en fra Finner for-

skjellig Folkestamme, som kaldes Joter, har dengang

heboet Finland, og at den, ligesom saa mange andre

Folkeslægter paa den Tid i det nordlige Rusland, har

havt samnie Oprindelse som Gotlierne, og da været tem-

melig mægtig
,
men svækket sig ved Udvandringer , og

siden været deels undertvungen, deels blandet hjemme

med andre Folkeslag
;

dog troer jeg tillige at dette jo-

tiske Folkefærd, ikke liar været den egentlige Moder-

stamme til Svenskerne og de forste nordiske Folk, som

synes at være komne, over samme Vej osten fra, men kun

beslægtet med dem og de asiatiske Gotker; dens egent-

lige Herkomst vil jeg efter mine Formodninger
,
berdre

i Anmærkningerne ved Hervarar - Saga. Jo terne troer

jeg ogsaa have brugt en anden Dialekt end de ovrige

Nordboer, og troer Spor til samme findes maaske, saa-

vel i de angivne Egennavne
,
som Steds- og Landskabs-

Navne paa Oplandene i Norge lios Snerre , i Olaf den

tykkes Historie. Man bekovede ogsaa at undersøge, i

denne Henseende, Oplandsboernes Sprog i Norge. El-

lers ere disse Indvandringer dertil Landet upaatvivielig

6kete mange Aarhundreder for Harald Ilaarfagers Tid,

tnen en anden ældre, udentvivl af Gotker fra Syerrig,

endnu længe for, af hvilket Folkefærd deTrondske Iiov-

dinger som Nor forefandt: Sokne i Soknedalen, Eysteiu

af Heedemark, Mbderfader til Iirolf i Berg, og Solve

den gamle, Raums Svigerfader, kunne liave været. Til-

dragelserne med Nor og hans Broder ere ogsaa af den

Art, at de kunde overmaade længe blive i Erindring,

især da disse vare Nybyggere, og Viser kund,e desuden

have opbevaret deres Bedrifter. Man behover

ikke at gjore disse Sagn til Fabler, grundede blot
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Higen efter at samle ældgamle Traditioner
.
i et, men

vel til ufuldstændige og usikkre Minder. Saaledes kau

ogsaa Ægir virkelig Lave været til, og behoet Læssoe,

som opkaldet efter en af Joterues Guddomme, og Lans

Dottre dog Lave været opkaldte efter Gudens eller Ha-<

vets Dottre Bolgerne, samt blevet forvexlede med dem.

Man kan og af intet slutte , at de Ægirs Efterkommere,

som Gor forefandt, og ansaae for sine Frænder, ned-

stammede just fra Line Havets Dottre; ej lieller kan man

med Vished slutte, Lvad Tid Kong Eystcin, som un-

derkuede Tronderne, regjerede paa Opland, uagtet det

synes af Snorre som det ei Laver været meget tidlig;

der er ellers intet lettere mueligt, end at nogle Led i

Slægtregisteret mellem Nor og Lam, ere forekomne.

Det samme kan siges om den sildigere Stamtavle fra

Halfdan den gamle
;
Lan selv Lar uden Tvivl været til,

men om Lam ere tillagte- Sonner Lan ikke Lar Lavt, kan

staae ved sit Værd ;
de angivnes Navne synes mig ikke

urimelige, om de end havde alle den angivne Betyd-

ning, ogat de opregnede Kongestammer nedstamme fra j

Lam, kan for en stor Deel, om ikke ganske, være Sand-

hed; man kan ogsaa godt conciliere Ledene med Tids-

beregningen
,

naar inan kuns antager, at nogle Led i

adskillige Slægtberegninger ere bortkomne. Navnet

Dagur er endnu brugeligt i Island. Hvad det angaaer

at Halfdan gives endnu et tredje Kuld, eller flere Born,

især en Ivar, Farfader til Rognvald Morejarl, stemmer

det hverken overeens'med Slægtregisterne eller Tiden;

thi at flere Ilalfdaner kunne Lave fort Tilnavn af den

gamle, er ej allene mueligt, men maa Lave været saa,

og havde de tvende, Kongen afRingeiigc, og Ivårs

Fader, Lavt noget til fælles, Tid eller Slægt, er intet

naturligere og vissére ,
end at de ere bievne confunde-

rede med hinanden, i saa gamle Tiders Slægtberegnin-

ger, istedeu for at dp udtrykkeligen ere adskilte, da
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Halfdan den gamle, Kongen af Hrlngariki
, udgives for

en Sonneson af Raum, Nors Son
,
samt for en i de æld-

ste Tider beromt Helt, men siges ingensteds at Lave

bavf en Son ved Navn Ivar; formodentlig bar ban og-

saa bavt Tilnavnet fordi ban var den ældste i Norge af

dette Navn. Ivars Fader derimod vises af Slægtbereg-

ningen at bave levet langt sildigere
,
og udgives ingen-

steds for Konge, men for en Son af Sveide, Gors Ef-

terkommer, iblandt bvis Forfædre udentvivl mange ere

udeladte; synes ogsaa at bave faaet Tilnavnet blot af

sin lange Alder. Dette være alleue sagt til nojere Be-

tænkning, men ikke i den Hensigt at gjore Skriftetjun-

din Noregr til nogen fuldkommen sand eller bevislig

Historie
;
kun er den ikke nogen forsætlig Fordrejelse

af Sandheden
,
hvilket ogsaa den berømmelige Forfatter

af Sagabibliotbcket bar frikjendt den for.

Haljs Saga. Denne bar bekommet af Forfatteren

til Bibliothekét sin rette og værdige Roes
,
og dens Kri-

tik er herlig; kun bemærkes, at Iljors Fader, og Halfs

Oldefader, ikke lieed Jofur, (Side 452) men Josur, og

livad Halfs Tid angaaer nodes man vel til at antage med

Sukm og Schionning at ban bar levet i 6te Aarhundre-

de, og at det Islandske Slægtregister, som kalder Geir-

mund og Hamund i 9de Seculum hans Sonncsoimer,

maae feile; tbi det er uimodsigeligt , ,
at Solve, Halfs

Morbroder, dræbte Kong Eystein Adilsson, som regje-

rede i Sverrig i 6tje Aarhundrede, og var Stammefader

til Harald Ilaarfager
,
den Ilte for ham i Tallet, hvil-,

ket er saa godtgjort, som mueligén kan skee
,

ved det

at Omstændighederne af lians Efterkommeres Ilegjerings

Begyndelse og Ende, Mand for Mand, noje fortælles,

og desuden er det kjendeligt , at en anden Hjor Ilalfs-

son, som ægtede Ilagny Hakes Datter, omtales i Ilalfs

Saga, og en anden i Landnama, som havde til Kone

Liufina, en Bjarmisk Konges Datter, og dog udgives



de begge for Modre til Hamund og Geirmund, hvilket

ej kan være rigtigt. En anden Hjor af Halfs Stamme

maae altsaa være de sidstnævnte Brødres Fader. Hertil

kommer og som n)rt Bevis, livorvel intet andet end det

forste udfordres, at Slægtberegningen igjennem. Hro-

mund Greipsson, er længere og bestaaer af flere Led,

skjont en eller to saa let kunde være forkomne. Man
sætte f. Ex. Halfs Dgd Aar 594., og at Ilrok den sorte

ø v

forst har giftet sig efter den Tid, avlet Gunnlod, Aar

600 ;
denne, gift med Greip, avlet Hromund 632, denne

Bjornolf 690; han Ornolf igjen 750 (hvilke Led uden

Tvivl ere for lange og forudsætte altsaa noget tabt).

Ornolfs Son Orn sættes da fodt 795, og hans Son Ingolf

S42. Her er det kjendeligt, magtet denne altfor store

Længde af Led, hvorfor der dog paa flere Maader let-

tere kunde findes Raad ,
end om de vare yderlig korte,

at det hiiver umueligt at faae dem ud
,

ifald Geirmund

og Hamund havde væiæt Halfs Sønnesønner. Hertil

kommer endnu at ingen Kong Hake i Skaane, eller Ey-
stein i Danmark, endnu mindre Hréidar i Sjælland, ka_

henfores til Tider
,
saa kort for Harald Haarfager.

Frithjojs Saga . Iler viser Sagabibliothekets For-

fatter den samme gode Kritik og sikkre Smag som an-

dre Steder
,
og dei’ved er intet at erindre

,
uden at mig

synes Frithjof sat for langt ned i Tiden; dog er uden

Tvivl det tredie Aarhundrede for tidligt for hans Leve-

alder, uagtet det bedst synes at stemme overeens med

de nærmest opdagede Synchronismer. Sagaænmet er

Vel af den Art

,

at det maatte længe mindes, men ikke,

fra saa gammel Tid, uden mystiske Indklædninger eller

Vedborlig nojagiigt.

Ragnar Lodbroks Saga
,
Fragmenlnm Islpndicum

Sogubrot saavclsom de øvrige jeg her ikke. nævner, ha-

ver jeg intet at erindre om, uden det sædvanlige, at

beundre Forfatterens Smag, Lærdom og grundige Kritik
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HrolJ Krahes Saga. Her liar jeg kuli at sige om
Agnar Hroars Son

,
at en Saga om ham er endnu tiJ,

og da jeg siden vil tilfoje Indholdet af den
,

kan dén

deraf beddmmes. Hvad Bo dinar Bjarkes' Thåtlr an-

gaaer , troer jeg at Forfatteren af Sagahihliotheket be-

dømmer den for strængt. Man veed at i Nordens Old-

tid troedes at Folk bleve forgjorte, især af Stedmodre,

og omskabte til Ulve og 33jorne ;
dette vedligeholdt sig

længe i Norge. Iler maae da en sand Historie ligge til

Grund om Bjo’rii og hans Sonner, men som med Tiden

er dcols blevcn fordrejet, deels udsn^kket. Sagnet om
33ddvars Aand i en Bjorns Skikkelse der viste sig ilirolf

' Krakes sidste Kamp, peger hertil. -En Iiovding i Norge,

maaske en Smaakonge, har liavt en Son, ved Navn

23jbrn, denne har elsket en Bera, o: Bjorninde, Navne

som gave Anledning til hans Omskabelse til dette Dyr i

Fabelen (ligesom og findes hos Grækerne). Med Bera

har han avlet Sonncr, men forend han blev dræbt, og

forskjellige af Alder, hvorfor han ogsaa har bestemt en-

hvers Vaaben og Ejendom, efter deres åbnede Naturel

;

hans Stedmoder harbefort ham hos Kongen; det er her

Hexeriet. Derpaa er han bleven fredlos
,

en ny An-
4

ledning til Bjorne - OmskabeJSe i Fablen, da fredlose

kaldtes Vargar (drabskyldige vilde Dyr) og Skågnrmenn

(Skovmænd eller Skovmennesker), lier moder næsten

det samme Tilfælde som med Sigtnmid og Sinfjotle der

omskabtes til Ulve. Bjorn er da blevet til enStiemand,

og filsidst dræbt ved sin Faders Folk. Ilvad videre der

or nu tilsat, kan enhver. tænke sig som han vil. Frode

hans ældste Son, har, som mest bekjendt med Faderens

Eevemaade, valgt denne; Thorer maaske erhvervet

sig et Herred i Gautland til at raade for, maaske ikke,

men Bodvar besbgt Kong Rolf. Heri er intet umueligt.

Videre erindres, at det er nok en Feiltagelse, naar der

siges Side 012? at Islænderne udtolke Kong Ilrolfs Til-
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navn ved Fuglen Krage, ivorvel dette kun menes der,

og ikke siges for vist; thi lierved erklæres af en indfodt

Islænder, at de forklare det just saaledes som Forfat-

teren af Saga - Bibliotlieket ansecr for det rimeligste,

ved en lidi Stage 'eller Stang, som udtrykkelig hedder

paa islandsk Kraki

;

Fuglen Krage derimod Kråka (in

foeminino) og udtales som Krauka

.

P * '•
f »

Boclvar Bjarkes Saga. Denne nævner jeg lier ikke

blot for at bekræfte alt hvad Forfatteren har at udsætte

paa den, men og forat lægge min Dom dertil: Den er,

saavel i Henseende til Stil som Æmne
,

det meest ufor-,

nuftige Væverie, af den storste Idiot; som det, synes af

de saakaldte Vcrsestumper
,
har han ej engang forstaaet

at rime. Den er formodentlig fra Begyndelsen af det

17de Aarliundrede ,
og fortjener ikke at nævnes iblandt

P" Sagaer.

Heruarar - Saga. . Her moder mig en anden Kri-

tik som forekommer mig for stræng. Vel troer jeg ikke

at Sagaen er ældre, end Sagahihliothekets Forfatter me-

ner, men ,dog at den cr for en stor Deel grundet paa

ældgamle Qvad*), livorvcl tildeels gamle Sagn, og derfor

: ikke har heelt igjennem nogen ^historisk Vished om saa

gamle Ting. At Landene Jotunheim og GJæsisvalle hayo

været til
, især det sidste som en virkelig Egn , er jeg

‘ tilbøjelig til at troe, og mener at det forste bar ligget

imellem det livide Hav og Oiiega, og strakt sig vester

til det russiske Lapland
,

livor der kunde have boet en

temmelig vjld Mongolsk Folkestamme (maaske blandet

med Joter) som man formedelst dens ueuropæiske Ud-
seende, Kogletroe og skarpe Sandser paa den ene Side,

og de nordiske Folks Uvidenhed om Nationernes Oprin-

" %

*) Dette er ogsaa min Mening, hvilken jeg paa flere Steder

i forskjcllige Skrifter har yttret og tildels sogt at udvikle,

-

,i Finn Magnus c?u

ffT ^

1 -



delse, Frygt for Hexerie, og det Sælsomme ved liines

Skabning og Adfærd, har hildet sig ind at være de my-
tliiske Asiatiske Jotuner, da de ogsna maae være komne

fra Sibirien, hvor der endnu skal findes Guldtavler,

som de Nordiske siges at have fundet i disse Egne og

ikke paa audre Stæder. Dette kunde jeg fore adskillige

Rimeligheder og Halvbeviser for, hvis Tid og Plan til—

lode det, men at disse Mennesker have været af gigan-

tisk Væxt, og endvidere, som Hgrvarar-Sagas Author

holder for, nedstammet fra Chain, er uden Tvivl en Fa-

bel. Glæsisvalle troer jeg derimod at have ligget osten

for den Botniske Bugt, eller nordligst i det egentlige

Finland, og dette har derfor ligesaa store Rimeligheder

eller storre for sig end det andet
;
der har vel boet c

n

|

Gotbsk Nation, nær beslægtet med Joterne, dog mere

egentlig Gotbisk end biin, men kun en Levning af den

været til i femte og sjette Aarliulidrede
;

jeg troer end-

og, at det i Førstningen kan liave været en stor Nation

og den egentlige Moderstamme for de nordiske Folk,

for Asernes Ankomst; men dette er kun en Gisning.

Fra dette Land var det let at have Tidender fra Aldei-

giuborg ved Ladoga, men Landets Herlighed
,

hvoraf

netop Hervarar-Saga, den sandfærdigste af alle dem,

som fortælle derom, gjor det Mindste, kan have været

opdigtet formedelst Mindet af Nationens forrige Magt;

man finder lidet derom i denne Saga, naar man undtagcr

Menneskenes lange Levetid, hvilket kommer meget over-

eens med hvad der fortælles om Mændaf J otisk Herkomst,

f. Ex. Snær, og hvad visse Grækere have troet om Hy-

perboræerne. Saaledes falder det naturligst, at det her

omtalte Reidgollcind er ved Østersøen, og Sagaens Hunner

har været en Nation sonden for Gotherne, som andensteds.

Man finder og at Hunner og Gother allevegne opfyldte

Landene i Folkevandringens Tid; at de allesteds fore-

komme som gjensidige Antagonister, at Gotlicrnes
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egentlige Sæde og langvarige Hjemland var red Oster-

soen
,
og det kan liave skeet, at Folk af en ikke-Hunnisk

Herkomst, som beboede de af disse engang underlagte

Lande, ere af Gotbcrne bievne kaldte Hunner; det

bliver da altid uvist bvad Folkeslægt Humle egentlig

bar været af* Sagaens Stil er vel temmelig ny, og bvad

der anfores om Ridderskab er udentvivl tilsat i Middel-

alderens Aand
;
— med alt dette kunne dog Hovedbe-

givenhederne være sande
,

og saavel Angant}rrs Kamp

,

som Hervaras Gang til bans Hoj, samt Angantyrs Ileid-

reks Sons og IlJodurs Trætte, ere sikkert grundede

paa gamle Sange, som alle bære omtrent det samme Al-

derdoms Præg ,
saavel i Henseende til det simple Sprog

og Talemaader, som flere Kjcndemærker. Der ere ad-

skillige Uægtbeder i Sagaen, som Nedskriverne ere Skyld

i, og rigtig nok Indflikkelser iblandt i Æventyrs Maneer

;

men det, at Odin gjores til Tyrkers Formaud, og bans

Son siges at bave været Sigurlame, regner jeg ikke med
iblandt dette; bvad det forste angaaer

,
da liedder det

kun ”for end Tyrker og Asiater beboede Nordiske Lande” .

— men at disse Tyrker bave bort til Odins Folge, be-
* /

vidner Snorro selv i Inglingatal; det liedder der og:
%

”Odin ejede et stort Rige i Tyrkernes Land”
;

de vare

altsaa iblandt bans Undersaatter
;
men derfor kan man

just ikke sige at disse ere de samme Tyrker som kom
fra Altai og det ostlige Asiens Lande, men de kunne

enten være opkaldte i sildigere Tider efter Landet Tur-

komannien :

, eller, som er det rimeligste, Ordet er

fordrejet — og betyder ei andet end Tsirkassiere. Men
at j denne Asiatiske Odin bavde Sigurlame til Son, er

upaatvivlelig en Feiltagelse. Det er neppe at nægte

,

at en sildigere Konge bar
, overeensteinmende med

Gjenfodselstroen, .været en af Odins Afkom

,

og som

enten bar regjeret i det sydlige Danmark, det nordlige

'fydskland, eller ved Ostcrsoeu nær ved de Russiske
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Grændser, samt udgivet sig for den gamle, og denne

kan liave været Fader til Sigurlame, som i Tid aldeles

stemmer overens med Sige, Volsungerncs Stamfader,

den Angel-Saxiske Vcgdeg-, og flere saakaldte Odins

eller "Wodens Sonner
;

paa denne Maade kan man faae
' 4

Hervaras Saga Fragt til en saadan Synclironismus
, saa

overensstemmende med sig selv hcelt igjennem
,

og an-

dre de ældste Minder, at det skulde have været umue-

ligt for vore med Tidsregningen saa ubekjendLe Forfæ-

dre, ja utænkeligt, at træffe dette saaledes uden Tvang,

hvis ej en virkelig Sandhed, opbevaret ved Sange,

Slægtledene angaaende, laa til Grund. Alt dette vil

jeg siden prove at vise i en liden Tahel , som skal være

ganske utvungen. At denne Sigurlame har havt til

Ægte Gylfes Datter (den Gylfes der besogte Aserne),

rnaae altsaa være en Fahel, med mindre det liar været

denne sidste Odin som en Gylfe besogte. Men at en

Odin liar levet efter den Upsalske, bevidner Saxo, som

dog ikke kjender flere end een, ved at kalde denne

Mithothin eller den mellemste Odin (thi den foTstevar

vel Himmelen) *). At Sigurlames Banemand var en af

Jotners Slægt, og som det synes en Hovding, maaskee «

af Kalmukk'isk eller af anden Mongolsk Sfamme (tlii

dem troer jeg at være de fors te Mennesker Nordboerne

ansaae for Jo tner) er og vel troeligt, og at Gotlicrne

eller Aserne have opkaldet samme efter den mytliiske

Thjasse, enten fordi de troede de Mongolske Folk ned-

stammede fra de mytliiske Jetter, eller for at gidre de-

res egen Konge desto herommeligere, er vel mueligt;

livis dette ej er saa, kan Tlijasses Navn lier være en

blot Fahel, thi det forstaaer sig selv, at lian ikke er

*) Eller (som i Grunden dog er det samme) Himmelens (til-

dels allegorisk personificerede) Gud,

Finn Magnusen.
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don Eddiske. I disse ældgamle Sagn kan meget være

forvildet, uden at de derfor strax maa forkastes. '.At

Stærkodder (rettere Slarkadur

)

den gamle er opkaldet

efter sin Farfader, er baade troeiigt og sædvanligt

;

det er desuden klart, at Starkadur den gamle som

fulgtes med Kong Hake, er meget ældre, end den

der sloges paa Bravallaliede
,

og denne ældre end beg-

ge, som til tydelig Forskjel fra dem kaldes Aludren-

gur, og en Tliurse, udrustet med aatte Hænder, et

ældgammelt Billede paa Styrke og Voldsomhed, (ligt

Grækernes Giganter)
;

hans Dodsmaade beskritfes og-

saa mythisk. Kong Heidreks Existens synes vel i

Forstningen problematisk , men af foregaacnde og paa-

folgende Sagn, bestyrkede ved Qvad, og folgende

Stamtavler, hvor saavel hans som Hjorvards Navn fo-

rekommer igjen, og Tidens nojagtige Overensstem-

melse, sammenlignet med Getspeki Heidreks
, et Eddisk

Qvad, bliver den dog uomstødelig. Selve Historien

om ham er derimod af nyere Aand
,

og ikke saa be-

vislig som det ovrige i Sagaen; hvad derimod Angan- ^

tyr hans Son, synes at love sin Broder saa noje i

Riddertidens Aand, kunde forekomme fordægtigt, men
det Sporgsmaal maatte dog tillades at opkaste, om ik-

ke nogle af Riddertidens Skikke cre opkomne, ikke

blandt Nordboer, men blandt Tydske Folk og G^ther

ved Ostersoen ? T}rdske Qvad synes at bekræfte det,

og selv den mytliiske Volsunga- Saga synes ikke at

være aldeles fri fra noget som ligner Ridderaand.

Mon her da ikke kunde være en Mistydning? Saame-

gct er vist, at dette er her saa originclt , at ingen paa

Islandsk oversat eller digtet Ridder -Historie, har no-

get lignende. Det samme kan siges om Hunnernes

Krigshærs Antal; vel synes den arithmetiske Nøjagtig-

hed her besynderlig, men den store Ubestemthed som

deri spores af Hundrede, Tusinde m. m. har intet

B
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lignende i de sildigere Tider, og synes at bære Old-

tids Præg *). Sangene om Slaget paa Dunbeide eller

dog kun dets Tilberedelse, ere ogsaa antike. De ind-

blandede Fabler regner jeg derimod ikke. Dette være

nu sagt for at vise at jeg antager Sagaen for rigtig i

Grunden, og at have tildraget sig i det 4de og 5te

Aarbundrede
,

uden derfor at' billige dens Mangler,

eller bestemme hvorvidt dens historiske Sandhed gaaer*

Ej heller udgiver jeg mine Betænkninger, forsaavidt

de komme i Collision med Sagabibliothekets Forfatter,

for at have storre Vished end hans, men formoder at

ved Prove kunde en eller anden af mine Sætninger

staae, og Kritiken mueligen vinde vedat betragte Æm-
net fra flere Synspunkter.

Gotreks og Hrolfs Saga. Hvad den forstø anbe-

langer , da har den vel et og andet i nyere Tider til-

sat Træk, og hvo vil staae ilide for dens historiske

Vished? Imidlertid ligge her dog uden Tvivl meget

gamle Sagn til Grund, og Hovedtrækkene synes gamle.

Hvad Forfatteren af Sagahihliotheket derved melder

Stærkodder angaaende, da har jeg forhen givet Vink

om min Mening derom, og intet meere kan siges end

sagt er; det maae ogsaa være en Feil hos Saxo, at

han gjor den Stærkodder
,

jeg kalder den mellemste,

til en Estlilænder, da Navnet er nordisk, og Mænd
i Island have heddet Starkadur, og Stamme og Fræn-

der til ham angives i norske Sagn, f. e. hans Fader

og Farfader, Moder og Morfader og Morbrodre, ellers

ubetydelige Folk i Henseende til Historien, nævnes alle
A

udtrykkelig i Vikars T.Jiatir ; vil man end gjore den

Stærkodder som der omtales
,

til den samme som sloges

*) Ogsaa, efter min Mening, nf den orientalske Ridderaand og

de dermed saa tit forbundne digteriske Overdrivelser*

Jinn Ma£7i usctu
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paa Bravallalieden ,
kommer i den Henseende ud paa

et
;
at lian ellers lied Starkadr (det biode d i Navnet

vfte udtalt som £>) beviser Saxo ved at kalde bam Star-

Jcatherus
;
Stærkodder er al Isaa thi sildigere Fordreining

af Navnet lios Danske. Det er troligt, at da ban kom

til Danmark, er ban kommen Ira Ostersben, hvorved

Saxo, som ikke kjendte saa noje lians Oprindelse, og

inaaskee de Danske i fjærnere Tid, da de desuden ikke

bekymrede sig om Nordmænd, og ikke undte dem no-

gen synderlig Roes , bar lettest kunnet antage bam for

Estblænder. Hvad der er sagt om Gotbrcks Saga, kan
\

ikke siges om Rolfs; denne er et sildigere tilsat, ganske

romantisk Digt.

Herrods og Boses Saga . Her er jeg af en anden

Mening end Sagabibliotbekets Forfatter. Hvor fordær-

vet og fabelagtig denne Saga end er, mas der dog være

noget sandt i Grundstoffet. Sylgja, Nattfari, Dagfari,

Bryn£>vari, Brynbildur o. fl. erc Navne i den ægte gamle

nordiske Smag, og flere sligt kunde tilfoies, uden at jeg

i mindste kfaade indlader mig i at tage denne Sagas vi-

dere Forsvar.

- Hvad alle de ovrige Sagaer i dette Bind, og deres

Kritik af Forfatteren angaaer, bifalder jeg ganske alt

bvad ban bar sagt, og maa næsten paa liver Side beun-

dre bans skarpsindige Sammenligninger, samt udstrakte

og liojagtige Kundskaber om Oldsagnene, og deres ind-

vortes Værd. Kun Tidsbestemmelsen af Sagaernes Til-

dragelser kan jeg ikke blive fuldkommen enig med bam

om, eftersom jeg i tilføjede .Tabel vil soge at udvikle.

Det staaer nu kun tilbage, at jeg lægger tvende Sagaer

lier til, for saavidt temmelig gamle, at man til visse

veed
,
de ikke ere opdigtede i det sidste Aarbundrede

V B 2
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men som jeg dog kivn hav læst i Rim og ikke i Prosa;

nemlig Sigurd Snarfares ,
Agnars og Ingvars - Sagael’ *).

#

Sigurd Snarfares Saga .

Hjaldar, cn Son af Vatnar og Sonneson af Vikar,

var en mægtig og tapper Sokonge;, lians Broder Snjallur

besad Hordaland
,
Agdo

,
og fLecre Smaaeriger paa Nor-

ges s}rdvestligc Kyst , og vilde ikke afstaae noget deraf

til sin Broder. Et Efteraar landede Iijaldur
,
ankom-

men fra Vesterhavets Ledingstog, ved Halogaland, med

800 Mand. Sammesteds boede en rig Herse
,
ved Navn

Gråne, forhen en vældig Sokriger; denne tog i mod
Ilialdur og 500 af hans Folk paa sin egen Gaard Vin-

teren over, men skaffede de 300 Ophold paa sine andre

Gaarde. Ved Juletid blev Iijaldur taus, og da han blev

spurgt om Aarsagen, angav han sin fattede Kjærlighed

til Graues Datter Una. Faderen foregav at have be-

stemt hende til en Konge som ejede Land, men ej til

cn Viking; dog da Iijaldur var en beromt Plelt, gav

han sit Samt3
rkke paa de Vilkaar, at han drog noget til

sig af Snjalls Lande, og skikkede deres Scister Gerdc,

som Gråne havde Leilettil, men ikke erholdt af Snjall,

uagtet hun elskede ham
,
uden Snjalls Minde til Gråne.

Dette udfortc Hjaldur efter at være forst bleven gift

med Una, i Foraaret, da Sniall ej var tilstæde
;
Hjal-

dur krigede den paafolgende Sommer i Vesterlandene,

men paa Hjemreisen modte han Snjall ved Norges Kyst.

Her aftalte de at slaaes i Tvekamp
,

for ret at pro ve,

hvo der var den tappreste. Længe sloges de, og dode

begge af deres Saar. Dette rygtedes til Granes Gaard,

og lian tr5ste(Jc Una Gerdc saa got han kunde. Begge

Ingvar Yidforlcs

ginal i Sverrig ,

liibliotbekej
^

som

Saga er dog udgivet i sin prosaiske Ori-

og omhamlles i det 3dié Bind af Saga-

ikke var kommet Forfatteren for Øine.



V 21

Lleve <le forloste med Sonner , Uiia med Harald, Ger-

de med Tliorer. Disse voxte op under Granes Op-

syn, og bleve tidlig meget raske, samt Fostbrodre.
i

Imidlertid beilede en vis Guyr, boende oster paa i Vaa-

gene, kun en rig Bonde, men meget duelig Krigs-

mand, til Una, Granes Datter; efter nogen Modstand

erholdt han hende til Kone og rejste hjem med hen-

de, da han lovede at staae hendes Slægtninge bi naar

det gjaldt. Ved samme Tid var Einar, en Slegfred?

son af SnjaJl, voxen til, og fordrede hans efterladte

Riger, om hvilke man ikke veed hvorledes de vare

blcvne bestyrede næst efter hans Dod. Han fik til

Svar, at Gråne paa Halogåland ikke all ene opfostrede

Hjaldurs Son
,
men. var selv den rette Ophavsmand til

Sujalis Dod, hvorfor det sbmmede sig ikke at Einar

blev Konge, i Fald han ikke hævnede Drabet. Nu
rustede Einar sig, hjemsøgte med en Flok Krigsmænd

Granes Gaard eii Nat, og tændte strax Ild i den. Den
gamle Gråne horte efter hvo der saaledes havde over-

faldet ham, og af hvad Aarsag. Han bebreidede Ei-

nar hans Niddingsadfærd, saa ulig hans Fædres Helte-

daad, vendte sig derpaa til Drengene Harald og Tho-

rer, og lod dem undløbe igjennem en lille hemmelig'

Dor, samt bad dem folge Rogen. Selv klædte han sig

i Harnisk , brod ud af den brændende Gaard samt slo-

ges med Einar og hans Folk den ganske Nat; tilsidst

blev han dræbt, og i alt omkom der 3& Mænd, tillige

med Gerde. Einar rejste Hjem, og fordrede sin Fa-

ders Riger, men fik det Svar, at man ej allene var uvil-

lig at tjene ham som Slegfredson men at ogsaa hans tag-

ne Uevn havde været nedrig. Han opgav altsaa sin

Paastand, og blev en Socrover, samt stærk og modig

Kriger. Imidlertid vare Drengene Harald og Tborer

undkomne af Ilden, den ene af dem barde en Oxe
,
den

anden et lille Spyd; de vare kun 9 Aar gamle, og fore
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vild paa Fjældene. En Dag traf de paa en Stiemand

som vilde omkomme dem
,
men de vare saa lykkelige

at faae ham fældet, hvorpaa de vederqvægede sig i hans

Hytte, og rejste derfra ved god Lejlighed, indtil de

kom til Vogum, der gik de til Stuen, og toge sig selv

Sæde. Gjayr, som forst var ukjendt for dem, tiltalede

dem uvenlig. Dette bragte Harald til at spdrge om han

var Husbonde, og hvi han var saa ugjæstfrie, da de

behovede anderledes Modtagelse. Han svarede ved at
# . * 1 0 ®

. .

tilkjendegive sit Navn og ved at sporge dem om nye Ti-

dender. Derpaa fortalte de ham Granes Dod; de bleve

da af ham og Haraids Moder tagne i Huset, voxte der

til, og ovede sig i Vaaben. Da Harald var 15 Aar gam-

mel forlangede han Krigsskibe, men Gråne havde solgt

de som Hjaldur havde ejet, imidlertid skallede Gnyr
ham 5, og han drog paa Ledingstog tillige med Thorer;

og blev en stor Sohelt, saa at han hk 12 Skibe samlede.

En Dag modte han en anden Kriger med 12 Skibe; det

var en meget anseelig Mand, og Harald spurgte ham

om Navn og andre Ting. Denne sagde at han lieed

Grimur, en Son af den tappre Hjaldur, og sogte efter

• Einar Snjalls Son, som havde myrdet hans Slægtningej

da Harald ydermere spurgte om han ingen Brodre hav-
i

de, svarede han at han havde en, dog ikke af samme

Moder, men denne var indebræiidt afEinar i hans Barn-

dom; mere vilde han ikke svare til lians Sporgsmaal,

men slaaes om han forlangede. Du maae dog vide mit

Navn for du nedlægger mig, sagde Harald; den anden

svarede at han skjottede intet derom. Da loe Harald?

tilbod sig at foje ham, som en ringere, og sige ham

det uspurgt, samt lagde til at det var Tid at de liver

for sig opborte at efterstræbe sin egen Broder, og for-

talte ham derpaa alt. De bleve da*Venner og Fos-tbro-

dre og krigede siden i fælleds Forhund. De kom til

Garderige og feidede der. Landets Konge Hcrgeir sam-
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gjorde derpaa Fred med dem, og Lod dem til Gilde;

ved dette saae Harald og Kongens Datter HerLorg hin-

anden, og de fattede gjensidig Kjærlighed for hinanden

hvornæst Harald Lad Kongen om hendes Haand. Kon-

gen raadforte sig med Datteren, og roeste Haraids Tap-

perhed og Slægt
; hun gav naturligvis strax sit Minde

til Forslaget. Derefter reiste Harald Lort, tilligemed

-

Grim og Thorer, og traf Einar i en Vig ved Norge,

kommen fra Ledingstog; de sloges, og Einar blev, efter

haard Modstand, dræbt. Derpaa underlagde FJarald

sig alle Snjalls, og tilsidst alle Oldefaderen Vikars Lande,

samt fordrev en Konge af Rogaland, ved Navn Ilroald.

Thorer blev hans Jarl, og var altid lios ham, men

Grim blev Herse i Sogn, og Fader til BjornBuna; Ha-

rald giftede sig med HerLorg, og hk Lofte om Skat

af en tredje Deel af Gardariki, men Falgeir stærke

skulde tage Arv efter Kong Iiergeir, og tilsende Ha-

rald Skatten af Lans Deel. Tli'orer Llev ogsaa gift, og

var en meget viis og drabelig Mand . Thorer avlede

en Son ved Navn Sigmund, Harald en anden som Llev

kaldet Sigurd; disse voxte til og lærte allebaånde

Kæmpe-Idrætter, men Sigurd overgik deri alle andre.

En Gang bleve de fornærmede af tvende Berserker ved

Hoffet, og dræbte dem begge, hvorpaa Harald gav sin .

Son et Sverd, kaldet Skjome, som lian sagds sig at have

annammet af Kong Harald Hildetaud i Danmark, inen

at Agne Skjalfarbonde i Upsal havde fordum ejet det.

Kort efter dode Dronning HerLorg, og Harald sør-

gede saa meget derover, at lian glemte at indkræve

Skatten som Lam tilkom af Falgeir, som den Tid re-

gjérede i Garderige og vægrede sig ved at svare den.
%

Man foreslog liam at gifto sig igjen
,
men han vilde

heller gaae ud paa Soetog
;

dette blev ej billiget af

hans Folk, og endelig afsendte hati Thrand sin Hofmand
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at beile for sig hos Hrolf i Anit. Thorer tilbod sig at

reise derhen, men Kongen fandt at han ej kunde und-

være ham saa længe. Tlirarid reiste bort til Soes med
30 Mand, men forvildedes i Taage langt af Vejen, og

kom til en nordlig Oe
,
hvor han traf paa et stadseligt

Telt, og et dejligt Fruentimmer i samme, som spillede

paa Harpe; hun hed Godrun, Kong Geirfinns Datter,

og sagde sig at have flygtet did, fra Ulf, Godmunds Son
af Glæsisvold, en Rise, som vilde faae hende til Kone.

Thrand foreslog et Partie med Kong Harald
; hun antog

det endelig, og reiste med ham. Da Kong Harald

saae hende blev han forelsket, og holdt strax Bryllup

med hende, men Thorer var meget der imod, og viiste

hende ingen Villighed. Kongens Son opholdt sig jævn-

lig hos ham, og hans Sen Sigmund, men gjorde intet
’ t

Væsen af Dronningen, som strax begyndte at blive ilde

lidt. Engang besogte bun Sigurd, og sogte at overtale

ham til at forlade Thorer og Sigmund , samt lastede

dem. Han hlev vreed derover, og. udskjeldte hende;

derved hlev lmn arrig, og paalagde ham at hente et

Guldtavl til sin Fader Geirfinn, og den Ring Hnitud

tilsin Soster Olrun, uden at han fik at vide hvor de

vare; men truede ham med at hvis han ikke kom til-

bage den forste Sommerdag, skulde Lykken forlade

ham ganske. Han gik nu til Thorer, og fortalte ham

«in Skjæbue; denne paastod at hans Ahnelse om hende

Var opfyldt, og raadede ham til at fortælle Kongen alt;

Sigmund vilde strax dræbe hende, men Jarlen sagde det

inaatte bie, indtil de kom igjen, thi' Sigmund vilde folge

ham. Ved denne Tidende studsede Kongen, men viiste

dem hen til sin Svoger Gnyr, og had dem folge hans

Raad. De reiste der hen, kom til hans Gaard men

kjendte den ikke; da de hankede paa Ddrren, kom en

gammel Mand ud som drev dem hort, og lukkede Do-

ren
;
da de vilde brække ind

,
stodte han til dem med
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paastod at de skulde soge til et andet Stæcb Da de

vilde gaae bort kom en ung boj Mand ud, bad dem

gaae ind og sagde at de vare komne til Vogum, derpaa

beværtede lian dem vel .og fulgte dem til Sengs. Tid-

lig om Morgenen gik en gammel smuk Kone ind i Her-

berget bilsede dem og spurgte om deres Navn, gav

og tilkjende at bun var Una, Haraids Moder
;

derpaa

kom en gammel Mand, den samme som trættedes med

dem for, og var nu lystig og blid, det var Gbyr, men
den som bad dem ind var Arngnyr bans Son

;
ban bavdo

ogsaa en anden ved Navn Tborgnyr. Der dvælede de

nogen Stund, og fik Arngnyr til Ledsager, som udru-

stet dertil af sin Fader gik foran, og forte dem til en

Dværg. Denne vandt de med Gaver, og ban fortalte

dem at Godrans Fader var Geirbnn Jætte-Konge
, til

hvilken Ulf, Kong Godmunds Son, var skatskyldig som

Jarl; bemeldte Ulf, bavde tvende Dottre, Hl ide og

Fride. En Konges Son ved det bvide Hay Tbumb Q-mmbr)

bavde beilet til den forste
,
men Ulf lovet barn bende

i Fald ban kunde bevirke Skattens Ophævelse tilGeir-

finn
;

dette var dog umueligt for baj«. Det bedste

Raad var ,
om de kunde vinde Fride og bendes Kjær-

ligbed. Til den Ende gav ban Arngnyr en fortryllet

Ring, og laante dem en Baad, samt et sort Telt;

lovede ogsaa, saavidt ban kunde, at forebygge Geh-

finns Trolddom, og Godrunes Kundskab om deres

Rcise. Derpaa seilede de i Baaden til Glæsisvalle, og

opslog Teltet, bvornæst Arngnyr gik ene fra dem for

at opsogc en Gaard
,
men et stærkt Sneefog med Frost

kom over barn. Ikke destomindre traf ban en Gaard,

og saae der inde tvende store smukke Fruentimmer

igjennem et Vindue. Han kom ind, og blev bever-

tet, da Hiide talte om ban var meget lille, Fride

derimod holdt af ham
;

hende skjænkede han Ringen

;



sov dcrpaa i liendes Seng, og fortalte om sin og Fost-

brodres Reise. Hun sagde ham at hendes Fader

skulde reise til Julegilde til Geirfinn, og lovede at

hede got for dem hos ham. JSToget efter besogte Ulf

sine Dottre, og Fride talte længe ene med ham*

Dernæst tog han til Geirfinn som residerede paa Sol-

fjæld. Sigurd og Sigmund fulgtes da med, som det

lod imod Ulfs Villje, thi han paastod at disse Born vilde

skade ham og hans Fo'Ige ved deres Barnestreger; ende-

lig slog han sin Handske over dem, hvorpaa de syn-

tes at være Hunde. Anrgnyr hlev for det forste til-

bage. Da de kom til Geirfinn, bod han Ulf ind og

hans Folge, og Gildet begyndte
,
hvor man drak over-

maade
,
især Geirfinns Folk, som alle bleve berusede,

saa nær som Kongen selv og hans Raadgiver Brade.

Kongen talte imidlertid til Ulf, og bad ham overlade

sig de Hunde der fulgte ham
; de havde Oine som

Mennisker
;

livorpaa Ulf svarede , at hvis han gjorde

det, vilde han paadrage sig Odins Vrede, thi devare

i Forstningen fra ham, men vinde maatte han dem.

Geirfinn var forn 6'jet dermed, og vilde br3rdes med

liam , men Ulf paastod at deels var det ingen egentlig

Sejer, da han intet Ilaab havde om at mode ham i

Styrke
,
og deels var det ukongeligt

;
de skulde spille

Skak. Geirfinn indvilgede deri, og lod fremsætte sit

Guldtavl
5

de spilte længe, men Brade hjalp Kongen;

da gjorde Ulf sig vred, og sagde at Veddemaalet var ei

mod to, kastede sin Handske over Drengene, og de

viste sig da som Mennisker
;
strax hug Sigurd den hoire

Haand af Geirfinn, lob bort med Tavlet, og skjulte det.

Kongen kaldte nu paa sineFolk, og bod at gribe Dren-

gene tilligemed Ulf, og hænge dem, men de vare alt

•for drukne til at staae ham got hi
;
imidlertid opstod et

Siagsmaal og Kongen dræbte mange af Ulfs Mænd. I

det samme gik cn kjæmpehoj Mand ind, det var Tliumb,
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og Arngnyr med liam; de sogte at overvinde den cn-

haandede Konge, men maatte vige for ham . Brade

dræbte mange af Ulfs Mænd, men Ulf selv sloges' med
liam; Sigurd var igjen tilstæde, og afhug Kongens Fod,

hvorpåa han blev dræbt. Arngnyr sloges med OJrun,

Jætte-Kongens Datter, og da han ej kunde saare hende,

brodes de, og faldt begge, dog blev Arngnyr 6verst,

og en dod Jætte faldt over dem* Endelig blev Geir-

finn overmandet og dræbt, og hans Folk gav sig fangne,

da Ulf havde kun 10 Mand tilbage* Ulf blev Konge over

Geirfinns Land. Man fandt Arngnyr halvdod, liggende

over Olrun, som var dræbt, og Sigurd tog Ringen af

hende* Derpaa reiste de til Glæsisvalle, hvor Ulf blev

Konge efter sin Fader, og kaldtes Godmund. Han gif-

tede sin Datter Hiide med Thumb, og lovede den an-

den til Arngnyr. Nli gik %de tre tilbage, fandt Dver-

gen, og endelig Arngnyrs Forældre, samt hvilede ud

hos dem; derpaa reiste de hjem. Yod Sommerens Ind-

gang lod Dronning Godrun byde til Gilde, saavel Tho-

rer Jarl som andre, og spilte paa Harpe, ved livis Lyd,

tilligemed Drikken, man sov ind, men i det samme

gik Sigurd og Sigmund indaf Dorcn i hvide Brynjer
,

og kastede til hende Tavlet og Ringen, samt gav hende

Faderens Dod tilkjænde. Hun blev derved rasende,

gav sig til at brole og kastede Sigmund paa Knæ , men

Sigmund dræbte hende. Da blev Kongen vaagen ihed

hver Mand, og talte til Sigurd derom at hans Hilsen

var saare uhøflig; denne paastod at han gjorde ret;

Godrun vilde have dræbt dem alle, bvorpaa han bræk-

kede- hendes Harpe op, og tog der udaf et forgiftet

Svcrd. Kongen gav da Sigurd Tilnavnet Snarfare, og

han fortalte, sin hele Reise. Noget efter begav han sig

paa Ledingstog og Sigmund med liam. Imidlertid havde

K ong Hronld, fordrevet af Harald, besogt Falgeir stærke

i Garderige, og bedet ham om Hjælp, samt lovet liam.
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istædet for at fordre $kat af liam, at Letale liam den

af Uaralds Lande, livis denne Llev dræbt; ved samme

Tid sendte Harald til Falgeir* og fordrede Skatten af

Lam
,
men truede ellers med Krig. Falgeir lovede at

den skulde komme. Derpaa liavde lian at gjore med
tvende trodsige Jarle i Aid eigiuborg soin vare Berser-

ker og liaarde Krigsmænd, Rude ogHrode; dem lovte

ban fuld Frihed' for deres Skatter, ifald de hjalp Hroald,

og dræbte Kong Harald; Lvorpaa de alle reiste med en

mægtig Hær til Agdanæssct, og overfaldt Harald og

Tliorer som liavde kun faac Folk. Dog blev Krigen

skarp, og Jarlen Thorer udviste, ikke mindre end Kon-

gen,/ stor Tapperhed. Endelig blev lian gjennemstuk-

ken bagfra med et forgiftet Spyd, af en grum Berserk

ved Navn Eystein Hvida, men ban lnig barn saa liaardt

i Hovedet ,
som intet kunde bide

,
at Sverdet sprang og 1

Berserken faldt i Dvale, værgede sig derpaa med Spy-

det indtil ban dode. Dette opmuntrede kuli Harald

til haardere Modstand. I det samme kom Gnyrs Schi-

ller Arngnyr og Thorgnyr, som Faderen havde sendt,

fordi ban almede IIaraids Fare. De viiste snart Prover

paa stor Tapperhed, og blandt andet dræbte Jarlene

Rude og Hrode, Lvorpaa Ilroalds Folk var nærved at

flygte , men da ban æggede dem
,

og især Berserken

Eystein, saarede denne Harald. Han brækkede igjen

med et Hug Berserkens Arm
,

og dræbte barn derpaa

med lians Spyd , samt kort efter Kong Hroald selv* I

Sejergildet næst efter, dode ban pludselig af det æd-

drede Saar. Brodrene stode da for hans Rige, men

Falgeirs Folk flygtede hjem. Imedens delte gik for

sig vare Sigurd og Sigmuud ude i Leding ;
i Danmark

traf de en Krigsliode, og en fangen jydsk Jarl ved

Navn Stefner; Sigurd speidede selv til Vikingerne der

liavde fanget ham
;
dc vare Svenske og hedde Ake og

Sote. Sigurd overfaldt dem pludselig om Natten, over-
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vandt og dræbte dem
5

lian frelste saaledes Jarlen, og

fik Lofte om hans Datter. Da lian kom lijem, satte

han tvende Oplandske Mænd over sin Faders Hige.,

men samlede en stor Hær, og
- gik tillimed Sigrnund,

Thorgnyr, Arngnyr og Bjorn Buna, Grims Stih, til

Garderige; han overfaldt paa Vejen Léssoe, og fæl-

dede dens Formand, Berserken Sorqver ,* men Thord,

hans Fosterson, flygtede til Garderige, og fortalte Fal-

geir om Sigurds Tog. Denne samlede strax en stærk

Hær, men Sigurd, da han kom i Landet, decltc sine

Folk, tg lod Bjorn Buna erobre Landet, samt had liam

ligge i Baghold, imedens han selv beredte sig til at

slaaes med Falgeir. Da Hærene niodtes, tiltalte Falgeir

ham, og vilde med Trusler bringe ham til Overgivelse; ,

Sigurd bebreidede ham Svig mod sin Fader, og Slaget

begyndte. Sigurd saavel som Arngnyr og Thorgnyr

udviste en stor Tapperhed
,
men da Falgeir selv var en

vældig Helt, og havde meget flere Folk, vare de dog

næsten faldne for Overmagten, da Bjorn Buna kom
med Bagholdet; derved fornyedes Striden

,
og Falgeir,

i det han bestræbte sig for at vinde, modte Sigrnund,

samt hug ham ned; derpaa kom han i Enekamp med
Thorgnyr

, og hk ham endelig saaret
;
men Sigurd som

davar i Nærheden, rendte ind paa Falgeir, og dræbte

ham ved et vældigt Hug. Derpaa vandt han Sejer, og

blev Konge over Garderige. Han hesogte Kong God-

mund, og hk Gaver af ham, blandt andet den gode

Hest Dulcefdial, og hans Datter Fride til Arngnyr;

siden tog han til Jarlen Stefncr i Danmark, hvis Datter

Thora han giftede med Thorgnyr, Han selv ægtede

Fipins Syster, og avlede en JDatter Ingegerde; han

blev, fordi han i sine unge Dage forte mange Krige, kal-,

det Sigurd Hreggvid. Arngnyr var derpaa Jarl i Al-

deigiuhorg, og Skule Jarl var lians Son, men Thor-

gnyr blev Jarl iJylland, og hans Son var Stefner, som

k.
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var Gauge-Rolfs Fostbroder. Bjorn Buna tog til Nor-

ge^ li vor lian var lierse, og fra kam nedstammede for-

fikjellige Landnamsmænd i Island.
%

Denne Saga synes at være grundet paa nogen Vir-

keliglied
,

især dens forste Deel, Af Personerne, der

forekomme ,
liave mange været til

,
f. Ex. Hrolf af

Anit, Hjaldur, Sniallur, Grim Herse og Bjorn Buna.

Tiden, da de levede, synes heller ikke ilde at stemme.

Imidlertid er det naturligvis fabelagtigt, som fortælles

om Godrun, og om Sigurds Reise til Jotunheim. I

ovrigt mangler alt hvad der siges om Garderiges Konge,

Hergeir ng Falgeir , og om Harald og Sigurd selv , al

historisk Hjemmel. Det sidste af Fortællingen er et

kjendeligt Digt
,

i det mindse tilsat siden Gange-Rolfs

liefterrettelige Saga blev sammenskrevet.

slgnars Saga .

Ifroar, Kong Helge Ilalfdanssons Brodér, fik i

sin Arvelod Losore
,

og iblandt andet Skjoldungernes

gode Ring; lian gik paa Ledingstog i Ostersoen, og over-

vandt der i et Soslag, Iiardverk, en Rise, og hans

Broder Iiake, Bjarmernes Landeværnsmænd, som havde

feidet paa Sverrig; derpaa hjemsogte han Kong Ottar
4 r

i Upsal
,
Adilses Fader; uagtet denne tilbod ham Rige,

vilde hak dog ej dvæle der, men seilede til Engelland,
•

,

hvor en Kpnge, Nordre, regjerede, af hvem Nortlium-

berland her siges at have Navn. E11 Tbelemarksk Ber-

serk, ved Navn Ridill, havde beil et til hans Datter Ogn,
t g %

og da li --1 ej vilde liave ham
,
fordret Kong Nordre til

Enekamp
;
llroar nedlagde ham og giftede sig med Ogn,

Han fij derpaa Besog af Ilrok ,
sin Sostersoii

,
hvilken

han lu^de nægtet den gode Ring; denne fik af liam

Tilladelse til at beskue Ringen
,
da de begge havde taget

ud paa Soen for at forlysto sig, men kastede den over



Bord, hvorfor Hroar Jod afliugge lians ene Been; Hrok

reiste dernæst Hjem* men gik siden til Engelland med
Krigsfolk og overfaldt Hroar uformodentlig. Henne,

t

saavel som Kong Nordre, værgede sig tappert, men Ag-

nar hlev endelig overmandet og dræbt. Nordre indgik

Forlig med Hrok, saaledes at Ogn lovede at ægte

ham, naar hun var forlost
,
thi hun var frugtsommelig.

Hrok dvælede der en Tid
,
men Ogn sendte Bud til

Kong Helge i Danmark; han kom og overfaldt Hrok,
/

lod hans Lemmer knække, og sendte ham derpaa til

Holsteen. Ogn fodte en Son som blev kaldet Agnar
;

en Spaaqvinde Sif var nærværende ved Fodselen, fostre-

de derpaa Drengen, og gav ham en Dug som han skul-

de knytte om sig, og da være sikker for al Fare af Ild

og Vand; ligeledea en Skjorte, som intet kunde bide

paa. 10 Aar gammel var han allerede overmaade stærk;
%

da hug han en Bjorn i Stykker paa Jagten, og frelste

et Dværgebarn, hvis Fader heed Blindvid, men Barnet

Gloe. Dværgen overoste ham med allekaande Velsig-

nelser, og gav ham en Brynje, som ej kunde gjerinem-

skjæres af Vaaben, og tillige et ypperligt Sværd. Dvær-
gen lovæde ham desuden videre Bistand , ved sin Son,

som han havde frelst. Nu var Agnar uovervindelig, og

foretog sig at opsoge den llingHrok havde kastet i Soen;

han knyttede Dugen om sig
,

gik til Bun s og fandt

Bingen, men kom derved noget udaf Alfarer ej, og til—

sidst i tykt Morke. Da det tysnede ,
befandt han sig

paa tort grdnt Land, traf der en Alfqvinde (Ællekone),

og hjalp) hendes Datter i Barnsnod
;

denne fortalte ham
at han var i Underverdenen, som var ston end Jor-

den; dens Konge Skcggur havde hexet ham did, for at

ægte hans hæslige Datter Byrda
,
fordi han vai den yp-

perste af alle Mennesker. Da han kom tilKv agen, der

var hoj
, med graat Skjæg, blev han vel modtagen, og

saae hans monstrose Datter , som strax vilde ægte ham.
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Agnar udbad sig tre Aars Frist, imedens ban lærte Hof-

fets Sæder; man levede lier blot af Æbler og Viin.

Imidlertid var hans Moder bekymret for barn, og ansaa

barn for dod
,
men raadforte sig dog med sin Veninde

Sif, som erklærede liam for levende, men vidste ikke

bvor. Dværgen Blindvid maatte nu bjælpe
;
ban sagde

dem bvor Agnar var, yog udsendte sin Son Gloc, nu
I • ^ ^

udlært al sorte Alfer, for at afhente kam. Gloe sani-

lede nogle Troldkarle, seilede til Underverdenen, skab-

te en Mand af Leer, og gav bam Rorelse, ti^-neladeiide

Liv, og Lighed med Agiiar, samt lod bam ægte Kon-

gens Datter, hvorpaa ban faldt i Stykker; Agnar og

lians ommeldle Folgere vare da allerede langt borte,

paa Vejen til vor Verden. Han kom hjem til sin Mo-*

der og Moerfader, samt blev delagtig i Rcgjæringen.

Fa skotsk Konge ved Navn Gorm, heltemodig men no-

get til Alders, havde beilet til Ogn; bam vilde liun ej

have, hvorfor han samlede en Krigshær og overfaldt

Kong Nordre, men den uovervindelige Agnar bug bam

ned og alle lians Folk; paa samme Maade gik det til

med lians Broder Dungal, Konge af Irland; og Agnar

blev nu Engellands Konge efter Moderfadereu. Ende-

lig kom Skuld og bendes Mand lljorvard, som her ud-

gives for Hroks Son, og overfaldt Agnar, samt hans

daværende Jllærsbovding
,
Dværgen Gloe, med utallige

Folk, hvoriblandt vare Trolde, Ællefolk og Spaaqvin-

der; Sk uld
v

vækkede op de dode naar hende lystede;

alligevel da Gloe modstod hendes Hexerie med endnu

storre Kraft, og Agnar bug alting ned, flygtede Iljor-

vard og Skuld tilsidst. Nu fik Agnar Lyst til en Uden-

lands Reise, og besogte forst Kong Hrolf Krake i Dan-

mark
,
som bad bam vise sig hans Styrke; dette gjorde

Agnar ved at bolde Bodvar Bjarke med en Haand ,
og

Iivitserk med den anden, saa fast, at de ikke kunde,

rore sig, men ban spadserede med dem. Herfra gik

4
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han til Sverrig livor Kong Ad ils ej var hjemme, og

sloges med tvende Jarler, hvoraf lian dræbte den fen c,

men gik med den anden under Haanden, i medens lian

nedhug Hæren. Siden kom lian til Glæsis valle, og

beilede til Godmunds Datter for sin Ven Gloe; denne

bad dem forst overvinde den store Trold
,
Kong Harek

•
* #

af Bjarmeland, og endvidere en Bjorn i Skoven, pc
reiste til Bjarmeland

, men Harek mod te dem ved

Strandbredden med en stor Hær; paa ham kunde intet

bide, og under Slaget viste han sig vexelvis som eu

grum Kjæmpe, eller som en ildsprudende flyvende

Drage. Gloe holdt Hexcspillct ud med ham
,

saa at

de endog sloges under Jorden , men imidlertid nedhug

den skrækkelige Agn ar Bjarmerne. Det lykkedes ham
og tilsidst, aL slaae Harek ned med en Koile, da hans

gode Sværd ej heed paa ham, og brække hvert lians

Been. Derpaa dræbte Gloe Bjornen, som var Kong
Gudmund selv, ved Hexeric, omskabte sig til eu smuk

anseelig. Mand
, og blev Konge paa Glæsisvalle, hvor

.
han antog Godmunds Navn — men Agnar reiste til Eu-
gellaud

, hvor han beflittede sig paa god Regjeriug og

alle Dyder. Endelig, da han var paa Jagten, fandt

han et IIuus, liyori en Engel aåbenbarede sig for ham,

som foregav han vafr sendt for at omvende ham til Kri-

stendom, og det formedelst hans store Gaver; bod

ham ogsaa at brænde paa Stædet sin Dug og Skjorte,

og overlade Agnar, en Son han havde avlet for 9 Aar

siden
, Engelland, Skotland og Irland. Agnar adlbd;

tog ved forste Lejlighed Afsked med sine Folk, over-

lod sin Son Landene, og reiste til en Oe ved Italien,

Sonden for Rom, hvor han blev dobt af en Erkcbi-

skop ved Navn Albert, og tilbragte der Resten af sit Liv.

Den forste Fortælling i denne Saga, om Ilroars

Tog i Oster- Soen, og lians Bestig hos den Svenske

.

-

'
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Knuge Oltar, kundo være sande, det overdrevne om
Bisen Ilardverk, som var 8 Alen boj undtagen; dog

mangler dette Stykke liistorisk Hjemmel*) for Hroars

Tog til Engellaild
,
og Ophold , der, da det desuden er

sandsynligere at han er blevet Regent i Skaane, hvor

hans Son Valdar siden blev Konge, eller beholdt en-

deel af Sjælland, og at Roeskilde (liroarskelda) er op-

kaldt efter barn. Det ovrige om ham. er derimod

•usandsynligt, allerhelst da der ingen Rimelighed er

til at nogen Konge i Northumberland har heddet Nor-

dre, mindre over hele Engelland. Resten, fra Agnars

Histories Begyndelse af, behover ingen Gjendrivelse

;

deri findes cn Mængde utroelige Fabler og Hexeoptrin,

som endes med et Munkedigt om Englesyner, saa at

den Opdigtelse kun passer yderlig slet til de andre.

Digterens Intention synes og allene at have været, at

sammendynge en Hoben phantastiske Billeder og Sce-

ner til Moerskab. Det er ellers besynderligt nok, at

der har allevegne været et Sagn til, om en kjæmpe-

mæssig Agnar, af Skjoldunge -Slægten, hvilket sees ej

allene af* Bodvars Bjarkes uefterrettelige Saga, men og-

saa af Hrolfs egen, hvor Bodvar siger sig ej at hqve

veget for Riser, og Saxos Foitælling om den Agnar

han dræbte, Som dodc leende, og som Bodvar paa dette

Stæd synes at pege til. Begge disse Sagaer anfore til

Slutning cl Slags Hjemmel. Om Sigurd Snarfares Saga

hedder cl at Thjodolf, Harald Haardraades Skjald,

fortalte den for Kongen (og man veed at denne Konge

eftersporede Sagne om Hjaldur og Snjall, ved en Lej-

lighed ham gaves dertil) samt at Odd Ofeigson, der

omtales i Bandamanna Saga
,

bragte deu hid. Om

viilc dog ikke om .ej noget bevtilhorende kan være ble-

vet lovlalt i SkjolJungu Saga
,

som forlæng5 * cr aldeles

fors Ywiadert,

Thm J\T;:"nustn,O

k

i



35

Agnars Saga berettes at Sigbvat, Olaf den Helliges

Skjald ,
borte den i Engelland , og fortalte den til sin

Kon"e, hvor Hrærek den Blinde borte den, og for-

talte den ber i Landet ;
derpaa blev den opbevaret i

Sague nogen
.

Tid, indtil Munkene paaModrevalle skrev

den op. At Hrærek bar fortalt den, synes ikke at

stemme overcens med bans gode Forstand, og den Post

om Engelen ikke med hans Religion
,

som var he-

densk ;
om ban bar fortalt noget, kunde det være ble-

vet meget forvirret i enfoldige Folks Munde gjeimeni

nogle hundrede Aar, og endnu mere blevet det ved

Tilsætning af Munkene paa Modrevalle, hvilke der,er

troligst at selv have opdigtet den, og denne Hjemmel

incd*J.

) Fordi disse Sagaer nu kun haves overdragne i Vers, kitmi«

de vel være aflattede i Middelalderen. Vi vide med Be-

stemthed at mange gamle saavel historiske som romantisk«

Sagaer mi, for kortere eller længere Tid siden, ere gan-

ske tabte. Hvorledes er det f. Ex. ikke gaaet med allo

' Haandskrifter af Saxos TIisioria Danica, som nu kun haves

i trykte Boger, o. s. v. Man har og derfor villet mod-

sige dens Authentie
,

hvor om man dog ,
af indvortes

Grunde, kunde være fuldkommen overbevist, om ond P.

E. Mullers ypperlige Undersogelser om disse Æmner ikke

kårdes. j aL . -r
“

• Finn Mapnutcn*
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